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Hlavní principy úhradové vyhlášky na rok 2016 

Příjmy a náklady v roce 2016 

• výběr pojistného za zaměstnance a OSVČ +7,4 mld. Kč oproti roku 2015 

• platba státu za státní pojištěnce +1,8 mld. Kč oproti roku 2015 

     => nárůst výběru pojistného o 9,2 mld. Kč (3,7 % oproti 2015) 

• celkové příjmy v roce 2016 se odhadují na 258 mld. Kč 
 

Vyrovnaná finanční bilance u všech zdravotních pojišťoven 

• saldo roku 2016 do 0,5 % příjmů dané pojišťovny 
 

Respektování dohodovacího řízení s přihlédnutím k veřejnému zájmu  
a souladu s právními předpisy 

 

Nárůst úhrad pro pokrytí zvýšených osobních nákladů 

• zvýšení úhrad o 3 % u většiny segmentů 

• navýšení hodnoty práce v Seznamu výkonů o 10 % 



Kumulativní růst nákladů na segmenty 

2012/2012 2013/2012 2014/2012 2015/2012 2016/2012 Graf

Růst celkových 

příjmů ZP 100% 99% 104% 108% 112%

Kumulativní 

růsty nákladů 

dle segmentů 2012/2012 2013/2012 2014/2012

Modelace 

2015/2012

Modelace 

2016/2012 Graf

Náklady celkem 100% 99% 105% 108% 112%

Ambulance 

celkem 100% 102% 107% 110% 114%

Praktičtí lékaři 100% 102% 104% 108% 111%

Ambulantní 

specialisté 100% 102% 107% 111% 115%

Lůžková péče 

celkem 100% 99% 108% 112% 116%

Nemocnice 100% 99% 107% 111% 116%

Centrové léky 100% 120% 141% 146% 158%

Lázně 100% 63% 97% 106% 108%

Léky na recept 100% 96% 94% 95% 98%

Následná péče 

celkem 100% 96% 116% 120% 126%

Ošetřovatelská 

péče 100% 109% 119% 122% 128%

Náklady na segmenty rostou úměrně růstu celkových příjmů systému 
veřejného zdravotního pojištění.  
 



Kumulovaný růst nákladů  
na segmenty zdravotní péče 

 



      Změny v úhradové vyhlášce 2016 

Lůžková péče 
 

• akutní lůžková péče – paušál 103 % roku 2015 podmíněný produkcí 
měřenou DRG – 99 % roku 2015, 

• úhrada nadprodukce v akutní lůžkové péči, 

• do regulací za vyžádanou péči se nezahrnují výkony screeningu, 

• zahrnuty další „balíčky“ – transplantace, TEP, katarakty, 

• úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu – porody, 
HIV a novorozenci. 

• ochranná léčba na psychiatrii vyjmuta z regulací na ZUM, ZULP, 
léčivé přípravky a vyžádanou péči, 

• napravování historických nerovností v úhradách následné péče  
– stanovení minimální paušální úhrady za ošetřovací den. 



Změny v úhradové vyhlášce 2016 

Hlavní změny u ostatních segmentů 
 

• zvýšení úhrad alespoň o 3 % u většiny segmentů k zajištění nárůstu 
platů, 

• ošetřovatelská péče v zařízeních sociálních služeb přidána do 
úhradové vyhlášky k zvláštní ambulantní péči, 

• zvýšená kapitační sazba u praktických lékařů za preventivní 
prohlídky, 

• bonifikace pro praktické lékaře za poskytování zdravotních služeb  
v rámci lékařské pohotovostní služby a v odlehlých oblastech, 

• zvýšení úhrady praktickým lékařům o 30 % v oblastech,  
kde bylo opakovaně neúspěšné výběrové řízení. 

• u ambulantních specialistů uhrazeny zvýšené náklady  
za mimořádně nákladné pojištěnce. 



Shrnutí 

• Úhradová vyhláška na rok 2016 je 
prorůstová a zajišťuje ve všech segmentech 
dostatečný nárůst úhrad na pokrytí zvýšení 
osobních nákladů. 
 

• Z hlediska dopadů na systém 
veřejného zdravotního pojištění 
je úhradová vyhláška rozpočtově 
neutrální, u všech zdravotních  
pojišťoven se saldo roku 2016  
pohybuje v rozmezí  
0,5 % příjmů pojišťovny. 
 

• Úhradová vyhláška nebrání  
poskytovatelům a pojišťovnám se 
individuálně dohodnout  
na jiném způsobu úhrady. 



Děkuji za pozornost! 


